
Żelazko parowe

PowerLife Plus

 
Strumień pary 35 g/min,
uderzenie 130 g

Stopa SteamGlide

System antywapienny

2300 W

 
GC2982/30

Stworzone z myślą o codziennej pracy

Niezawodne żelazko parowe Philips PowerLife Plus zapewnia doskonałe rezultaty każdego dnia dzięki nowej

stopie SteamGlide, funkcji ciągłego wytwarzania dużej ilości pary, łatwemu usuwaniu kamienia i wyjątkowo

stabilnej podstawie.

Szybkie nagrzewanie i duża wydajność

Ciągły strumień pary do 35 g/min ułatwia rozprasowywanie zagnieceń

Silne uderzenie pary (130 g) łatwo rozprasowuje najbardziej oporne zagniecenia

Dobry poślizg po wszystkich rodzajach tkanin

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa żelazka od firmy Philips

Bezpieczne prasowanie

Suwak funkcji Calc-Clean zapewnia łatwe usuwanie kamienia

Trwała podstawa zapewnia większą stabilność

Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania

Duża wydajność

Szybkie prasowanie dzięki silnemu strumieniowi pary



Żelazko parowe GC2982/30

Zalety Dane techniczne

Strumień pary do 35 g/min

Ciągły strumień pary do 35 g/min ułatwia

rozprasowywanie zagnieceń.

Silne uderzenie pary do 130 g

Funkcji silnego uderzenia pary można używać

do prasowania w pionie i usuwania

uporczywych zagnieceń.

Stopa SteamGlide

Stopa SteamGlide to najwyższej jakości stopa

żelazka parowego firmy Philips. Jest wysoce

odporna na zarysowania, gładko przesuwa się

po tkaninie i jest łatwa w czyszczeniu.

Suwak funkcji Calc-Clean

Z tym żelazkiem parowym można używać

zwykłej wody z kranu. Ponadto suwak funkcji

Calc-Clean ułatwia usuwanie kamienia z

żelazka. Aby utrzymać prawidłowe działanie

żelazka parowego Philips, w przypadku

korzystania z wody z kranu należy używać tej

funkcji raz w miesiącu.

Trwała podstawa

To żelazko jest wyposażone w specjalnie

zaprojektowaną, bardzo dużą podstawę, która

zapewnia dodatkową stabilność po ustawieniu

żelazka w pozycji pionowej.

Blokada kapania

Blokada kapania w żelazku parowym Philips

pozwala prasować delikatne tkaniny przy

niskiej temperaturze — bez obaw o kapiącą

wodę.

2300 W

To wydajne żelazko szybko się nagrzewa i

utrzymuje równą temperaturę podczas

prasowania, ułatwiając dokładne usunięcie

zagnieceń.

Wygodne użytkowanie

Długość przewodu zasilającego: 2 m

Pojemność zbiornika wody: 300 ml

Blokada kapania

Stopa żelazka: Stopa SteamGlide

Szybkie usuwanie zagnieceń

Ciągły strumień pary: 35 g/min

Moc: 2300 W

Silne uderzenie pary: 130 g

Prasowanie w pionie

Spryskiwacz

Wydajność energetyczna

Energooszczędność*: 20 %

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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